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Турківська міська рада повідомляє Вас про те, що спільно з Турківською районною 
радою та Староством Бещадського повіту (Головний партнер - Республіка Польща) було 
розроблено проектну заявку (повну аплікаційну форму) - № РВШ/0667/16 «Транскордонне 
партнерство -  шанс для регіонального розвитку». Тематична ціль «Доступність» , пріоритет 
2.1 вдосконалення та розвиток транспортних послуг та інфраструктури.

Загальна вартість проекту (грантові кошти ЄС) згідно повної аплікаційної форми 
становить 2 376 936,00 євро. (Два мільйони триста сімдесят шість тисяч дев’ятсот тридцять 
шість євро. 00 євроцентів). З них для Бещадського повіту -  1 422 585,00 євро (Один мільйон 
чотириста двадцять дві тисячі п’ятсот вісімдесят п’ять євро. 00 євроцентів.). Для Турківської 
міської ради - 954 351,00 євро ( дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі триста п’ятдесят один євро. 
00 євроцентів. Для Турківської районної ради -  0,00 євро.

Відповідно до повної аплікаційної форми основним індикатором успішності реалізації 
проекту є інфраструктурна складова, а саме реконструкція (модернізація) доріг протяжністю 
21,45 км. З них 15,515 км. -  Бещадський повіт (Республіка Польща) та 5,942 км. -  комунальні 
дороги в м. Турка - балансоутримувач Турківська міська. Даний індикатор (21,45 км.) також 
відзначений на сайті програми в «брошурі» - доступність (стор. 25).

Згідно рішення СМК (Спільного моніторингового комітету) від 07.12.2017 року на сайті 
Програми з’явився «список відібраних проектів». У цьому списку проект № РВШ/0667/16 
посів 17 місце. Загальна вартість проекту зазначена у цьому списку становить -  1 451 455,75 
євро (Один мільйон чотириста п’ятдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят п’ять євро . 75 
євроцентів.). Дана сума є значно меншою ніж заявлена сума проекту у повній аплікаційній 
формі. А саме різниця коштів становить 925 480, 25 ( Дев’ятсот двадцять п’ять тисяч 
чотириста вісімдесят євро . 25 євроцентів!

Враховуючи вищенаведену інформацію Турківська міська рада та Турківська районна 
рада висловлюють глибоке занепокоєння такій оцінці комісії та прийняттям рішення СМК , 
щодо фінансування даного проекту. Таке зменшення загальної суми проекту ставить під 
сумнів, та унеможливлює досягнення основного загального інфраструктурного індикатора 
успішності проекту - реконструкція (модернізація) доріг протяжністю 21,45 км.

У зв’язку з відсутністю будь -  яких роз’яснень з боку СТС (Спільного технічного 
секретаріату), щодо даної ситуації від моменту прийняття СМК (Спільного моніторингового 
комітету) відповідного рішення, Турківська міська рада звернулася до представника України 
при ЄС - (п. Точицького М.С.), щодо отримання інформації про фінансування проекту № 
РВШ/0667/16 .

За отриманою інформацією, органом управління програми було повідомлено, що Комісія з 
відбору проектів в рамках Програми, проаналізувавши зазначений проект, зробила висновок 
про незначний транскордонний вплив заходів, запропонованих українським партнером 
(Турківською міською радою).

У той же час було визнано, що другий український партнер проекту (Турківська районна



рада) має достатню компетенцію та адекватні організаційні можливості для здійснення 
«м’яких» заходів, які б забезпечували реалізацію проекту. За наявною інформацією, 
рекомендації Комісії з відбору проектів були схвалені під час останнього засідання СМК у 
Львові у повному обсязі.

Вважаємо, що рекомендації Комісії та рішення СМК , щодо незначного транскордонного 
впливу інфраструктурних заходів в м. Турка , а саме реконструкція доріг , які є логістичним 
сполученням з майбутніми прикордонними пунктами пропуску «Лопушанка-Міхновець» та 
«Боберка-Журавин» - такими, що не відповідають дійсності. Відстань від м. Турки до 
майбутніх міжнародних пунктів пропуску становить до ЗО км. Це ставить під сумнів 
компетенцію експертів, які винесли рекомендації, щодо незначного транскордонного впливу 
інфраструктурних заходів. Дані рекомендації повністю позбавили фінансування «твердої» 
частини проекту в Україні.

Таким чином інфраструктурні заходи фінансуватимуться тільки по Польській стороні, що 
робить проект «однобоким», одностороннім, що суперечить загальним положенням та 
принципам Програми. В такому форматі проект повністю втрачає транскордонний ефект.

Не логічними та безпідставними вважаємо рекомендації комісії, щодо делегування 
повноважень для здійснення «м’яких» заходів по українській стороні партнеру -  Турківській 
районній раді. Оскільки Турківська міська рада має достатній попередній досвід у реалізації 
міжнародних проектів, що також є зазначено у повній аплікаційній формі і також має 
достатню компетенцію та адекватні організаційні і фінансові можливості для здійснення 
«м’яких» заходів. Саме Турківська міська рада ініціювала та підготувала дану проектну 
заявку. Партнерство Турківської районної ради носить суто представницький характер, такий 
як співучасть у «м’яких» заходах проекту (співучасть у конференціях, спільних партнерських 
зустрічах, розробка стратегії транскордонної співпраці.). В повній аплікаційній формі на 
Турківську районну раду не було покладено жодних фінансових повноважень, зобов’язань та 
організаційних завдань. Всі «м’які» та «тверді» заходи в Україні повинна координувати та 
реалізовувати Турківська міська рада. Необхідне співфінансування проекту -  10% згідно 
повної аплікаційної форми також здійснюватиме Турківська міська рада.

Беручи до уваги дані рекомендації комісії Турківська міська рада має усі підстави 
вважати, що дії осіб які брали участь у написанні таких рекомендацій по даному проекту є 
упередженими по відношенню до українського партнера -  Турківської міської ради. Дані 
рекомендації спрямовані на те, що би повністю, безпідставно усунути Турківську міську раду 
від реалізації проекту. Такі дії суперечать положенням Програми.

У зв’язку з вищенаведеним просимо, Вас переглянути рекомендації та рішення СМК , в 
контексті виділення фінансування на «тверді» заходи проекту в Україні. А саме у повному 
обсязі забезпечити необхідне фінансування на дані заходи, так як зазначено у повній 
аплікаційній формі.

Також просимо скасувати рекомендації, щодо делегування виконання «м’якої» частини 
проекту Турківській районній раді та залишити всі повноваження по реалізації даного 
проекту Турківській міській раді.

У разі негативного рішення, щодо даного звернення Турківська міська рада залишає за 
собою право звертатись у всі компетентні органи Програми та інституції Європейського 
союзу, Європейської комісії, щодо проведення службового розслідування по упередженому 
оцінюванні проекту №. РВИ 1/0667/16.
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